
Obhajoba oborové práce  ve školním roce  _______/______ 

 

Jméno  a příjmení  žáka   

Třída   

Téma oborové práce   

Datum obhajoby  

Složení komise  

 

 

 
 

I. Kritéria posouzení oborové práce 
Kritérium Indikátor ANO NE 

Obsah práce Je zpracován automaticky (členění ve Word).   

Členění práce 
Práce obsahuje v daném pořadí 2 úvodní listy, anotaci, 
obsah, úvod, členěnou stěžejní část, závěr, příp. přílohy 
(fotografie, obrázky, grafy), zdroje 

  

Vlastní text v práci 
Práce obsahuje vlastní úvahu, vlastní komentáře, 
hodnotící soudy apod.  

  

Zdroje, ze kterých text 
práce vychází 

Práce obsahuje informace minimálně ze tří různých 
informačních zdrojů (literatura, odborné časopisy, 
internet, ústní svědectví atd.). 

  

Anotace 
V jazyce českém a cizím (anglickém nebo německém) 
jazyce, anotace obsahuje informace o obsahu a zaměření 
práce. Je napsána gramaticky a stylisticky správně. 

  

Citace 
Viz na  http://www.citace.com/ 
Citaci se uvádí v celé práci jednotně buď v závěru práce, 
nebo v poznámkách pod čarou.    
 

  

Zpracování práce Zpracování v kroužkové vazbě.   

Zpracování práce na PC, 
rozsah práce 

Min. 5 stran textu formátu A4 - jednostranný tisk, (do 
rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam 
použité literatury a dalších zdrojů). 

  

Písmo 

Times New Roman, velikostí písma 12, pro nadpisy 
jednotlivých kapitol velikost 16, podkapitol 14, text 
zarovnaný do bloku, řádkování 1,5.  Je dodržena 
normostrana – 1800 znaků na stránku, včetně mezer.  

  

Zápatí 
Na levé straně: jméno a příjmení autora-téma práce, 
školní rok a na pravé straně číslo stránky. 

  

Okraje Nahoře-2 cm, dole-3 cm, vlevo-2,5cm a vpravo-2cm.   

Úvodní strana práce Přesně dle vzoru.   

Věcná správnost  Text odpovídá pravdivým faktickým údajům.   

Gramatická a stylistická 
úroveň  

Text neobsahuje gramatické a stylistické chyby.   

Kvalita spolupráce žáka 
s vedoucím učitelem při 
tvorbě práce 

Žák konzultoval práci pravidelně, min. 4 x na osobním 
setkání s vedoucím práce. 

  

Odevzdání práce Týden před začátkem všech obhajob   

 
 
 



 

II. Kritérium posouzení kvality vlastního textu 
Kritérium Indikátor ANO NE 

Vlastní text v práci Práce obsahuje kvalitní vlastní úvahu, vlastní komentáře, 
hodnotící soudy apod. s přihlédnutím k individuální 
úrovni žáka 

  

 

III. Kritéria hodnocení obhajoby         

Kritérium Indikátor ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

Vystupování žáka při 
obhajobě  

Žák vystupuje kultivovaně, má 
odpovídající oblečení. 

        

Ústní projev 
Ústní projev žáka je souvislý, dokáže 
o práci mluvit souvisle min. 3 
minuty. 

        

Prezentace 
Žák prezentuje pomocí kvalitní PP 
prezentace (min 5 slidů, dodržení 
pravidel kvalitní prezentace). 

        

Odpovědi na připravené 
otázky  

Žák zná odpovědi na dvě předem 
připravené otázky. 

        

Odpovědi na 
nepřipravené otázky 

Žák zná odpovědi na dvě 
nepřipravené otázky, prokáže širší 
znalosti, obhájí vlastní stanoviska a 
názory. 

        

Otázky v cizím jazyce 
Žák odpoví na min. 2 otázky v cizím 
jazyce. 

        

 

Poznámka nebo komentář  k práci nebo obhajobě :  
 
 
 
 
Celkové hodnocení  práce a obhajoby :   
 
vynikající        velmi dobrá       dostačující       nedostačující        nedostačující -neodevzdal(a)  
 
 
 
 
 

případné hodnocení v  odpovídajících  předmětech:  
 
 
 
 
Podpis členů komise:    
 
 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

vedoucí učitel      přísedící  
         
     
 
    
 

razítko školy  
 



Postup hodnocení a obhajoby OP:  
 
1.  Oba členové  hodnotící  komise si  přečtou OP a společně se shodnou na hodnocení v část i  

I .  Kritéria posouzení oborové práce. Pokud jsou všechna kritéria hodnocena ANO, je žák celkově 
hodnocen takovým stupněm, který získá z obhajoby OP. Pokud se při posouzení OP objeví 1x až 2x 
hodnocení NE, je žák celkově hodnocen stupněm o jeden horším, než který získá u obhajoby OP.  Pokud se 
při posouzení OP objeví 3x a víckrát hodnocení NE, je práce hodnocena stupněm nedostačující a žákovi je 
udělena nedostatečná z českého jazyka a příslušného předmětu na úrovni čtvrtletní písemné práce. 
V takovém případě již žák práci neobhajuje.   

2.  Hodnocení kritéria „V lastní  text v  práci“  probíhá ve dvou rovinách. Nejprve se 
v hodnocení I .  Kritéria posouzení oborové práce oba hodnotitelé shodnou, jestl i  práce vůbec 
po technické stránce obsahuje vlastní úvahu, vlastní komentáře, hodnotící soudy apod. 
Zde je toto kritérium spíše kvantitativní .  

3.  Po zhodnocení všech kvantitativních kritérií  oba hodnotitelé posoudí znovu kritérium 
„V lastní text v  práci“, tentokrát z  pohledu kvalitativního. Toto kritérium je tedy znovu 
zvlášť uvedené  v části hodnocení  II. Kritérium posouzení kvality vlastního textu.  Oba zváží,  
jestl i  práce  obsahuje kvalitní vlastní úvahu, vlastní komentáře, hodnotící soudy apod. s 
přihlédnutím k individuální úrovni žáka.  Pokud se hodnotitelé shodnou na tom, že toto 
kritérium žák ve své práci dostatečně nenaplnil,  je práce hodnocena stupněm nedostačující a 
žákovi je udělena nedostatečná z českého jazyka a příslušného předmětu na úrovni čtvrtletní písemné 
práce. V takovém případě j iž  žák  práci neobhajuje.   

4.  Při obhajobě se členové komise shodnou na hodnocení v části III. Kritéria hodnocení obhajoby.  
5.  Pokud je práce hodnocena stupněm vynikaj ící,  je žákovi udělena výborná z  českého 

jazyka a příslušného předmětu na úrovni čtvrtletní písemné práce.  
6.  V případě, že žák nedodá práci ve stanoveném termínu nebo vůbec, je mu na vysvědčení  

udělena o jeden stupeň snížená známka z českého jazyka a z  příslušného předmětu a  za 
oborovou práci je  hodnocen stupněm: nedostačující -neodevzdal(a). Není- l i  práce 
odevzdána v  řádném termínu ze  zdravotních důvodů ,  vedoucí práce  se s žákem  domluví 
na dalším postupu.  

7.  Vyučuj ící  předem seznámí  žáky s  tím, v  jakých předmětech se případně projeví  vynikající ,  
nekvalitní nebo neodevzdaná  práce (český jazyk a  jeden vybraný předmět, zpravidla ten, 
který je svým obsahem nejblíže tématu práce ).   

8.  Skutečnosti o případném dopadu hodnocení OP na hodnocení v daných předmětech 
budou rodiče žáka znát předem prostřednictvím přihlášky na OP , kterou dostane žák od 
vedoucího učitele .  

9.  V případě, že žák nespolupracuje s  vedoucím práce a neřídí se jeho pokyny během tvorby 
OP, vedoucí učitel  o této skutečnosti včas in formuje rodiče.  

10.  Poslední  termín pro odevzdání kompletní  OP vedoucímu učiteli  je ……………………. 2017 .  


